FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Plan og M iljø u d v a lg e t

E kstrao rd in æ rt m øde i forlæ n g else a f Byrådets m øde
den 27. ju n i 2000

M ø d e d e lta g e re :

O v e S cheel, K urt Jensen, P er Bille H enriksen, B ente N ielsen,
B irg it M adsen.

F ra v æ re n d e :

P e r Bille H enriksen

M ø d e t slu t:
O ve S cheel (sign)

K u rt Jensen (sign)

B ente N ielsen (sign)

B irg it M adsen (sign)

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
27. ju ni 2000

Formandens initialer: os

In d h o ld s fo rte g n e ls e

Å bne m øde
Sao nr. 110
Dispensation til lokalplan 66, stitilslutning ved Skyllebakke Havn

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
27. juni 2000

Formandens initialer: os

Sag nr. 110

Dispensation til lokalplan 66, stitilslutning ved Skyllebakke Havn

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

01.02.05P25/66 og 08.03.02.G01
Planloven
Teknisk Udvalg har med en beslutning på mødet den 14.06.2000, ved
taget at søge Plan og Miljøudvalget om at give dispensation til lokal
plan 66 med hensyn til at anlægge stitilslutningen syd for Skyllebakke
Havn bag om bebyggelsens første husrække mod vandet.
Plan og Miljøudvalget behandlede den 06.04.2000 dispensationssagen
på baggrund a fe n henvendelse fra PFA, og de beboere der bor umid
delbart ud til Havnebassinet. PMU gav ikke dispensation til lokalplanen,
men fastholdt lokalplanens linieføring rundt om Havnebassinet med
følgende beslutning:
Bente Nielsen og Kurt Jensen tiltræ der Teknisk Forvaltnings indstilling
under forudsætning af, at der stadig er offentlig adgang til træbroen
langs bebyggelsen.
P er Bille Henriksen, Mogens Andersen og Birgit Madsen fastholder
lokalplanens udlæg a f stien.
Byrådsmedlemmerne Jytte Holm-Pedersen og Lis Olsen rejste spørgs
målet til fornyet drøftelse på Byrådsmødet den 06.06.2000.
Teknisk Udvalg søger nu sagen genbehandlet i Plan og Miljøudvalget,
bl.a. fordi stitilslutningen skal finansieres af kassebeholdningen og
Teknisk Udvalg har anbefalet o ve rfo r Økonomiudvalget, at der udføres
en tilslutning bag om første husrække til max. 30.000 kr. En brotilslut
ning til Havnebassinet vil koste 51.000 kr.
Økonomiudvalget har den 19 juni 2000 behandlet bevillingsansøgnin
gen på de 30.000 kr. og anbefaler denne givet af Byrådet den 27. juni
2000.
Æ ndringsforslaget sendes til høring hos de relevante parter i 14 dage.
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Økonomi og personale
m æssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Ingen.
Ingen.

Beslutninger:

Ingen.
Teknisk Forvaltning anbefaler, at Plan og Miljøudvalget meddeler
dispensation til lokalplan 66 til at ændre stiforløbet gennem området,
så den går bag om første husrække mod havnebasinnet.
Dispensationen gives under forudsætning af, at der ikke under hørings
perioden fremkommer indsigelser med nye væsentlige argumenter.
Plan og Miljøudvalgets møde den 27. juni 2000:
Indstillingen tiltrådt.

